Föreningen Amandas Hus
Årsberättelse
för verksamhetsåret 2012.
Verksamhetsberättelse:
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 haft 9 sammanträden.
Underåret har följande genomförts:
Gammal flaggstång bort.
Ny rak och lägre flaggstång upp
Cypresser har planterats
Staketbygge färdigställt mot parkeringen
Vi har bytt kyl och frys.
Bytt väggpanel vid entré till lägenheten
Bytt väggpanel vid köksingången.
Installerat torktumlare i lägenheten.
Kallrasskydd installerat i lägenhetens köksfläkt.
Anordnat Valborgsmässofest med grill vinst 2887:Anordnat Julfest vinst 4.688:Anordnat Gubb och Tjedagis med kaffe, smörgås o kaka 25 gånger, vinst 15369:Lägenheten har varit uthyrd hela året. Resterande hyror för 2011 har inbetalats av föregående
hyresgäst.
Uthyrningsstatistik, antal tillfällen
Församlingsverksamheter med biblisk allmänbildning:
35+ och en dator,
Sjung Dansbandslåtar
Bygg o flyg samt Mitt i smöret
93
Gubbdagis o tjejträff
25
Totalt 1757 besök.
Övrig församlingsverksamhet
Körövning vuxen
Körövning barn
Syförening
Miniorer juniorer
Gudstjänster

13
14
4
29
3

Övrig uthyrning:
LAN (Ungdomar som spelar
datorspel mot varandra)
Kalas
Begravningssamlingar
Sammanträden
Valborgsmässofirande
Kurs
Uthyrning av dukar stolar bord

20
10
3
7
1
10
6

Löpande arbete med städning och gräsklippning har skett.
Göran Olofsson, styrelseledamot och kassör, avled hastigt den 17/6 2012 i en hjärtattack.
Vi håller en tyst minut inför minnet av Görans stora arbete och engagemang i Amandas Hus.

Harry Fahlgren, Kantorp, testamenterade sin kvarlåtenskap till olika föreningar i Ryda. Under
hösten fick Amandas Hus sitt legat om kr 150.000:-.
Styrelsen för Amandas Hus är mycket tacksam för Harry Fahlgrens omtanke om vår byggnad och
omtanken om andra föreningar i vår bygd.
Förvaltningsberättelse
Hyresersättning från Vara Pastorat
för församlingsverksamhet
Uthyrningen av lägenheten har inbringat
Stora och lilla salen (tillsammans)
Stora salen
Lilla salen
Sammanträdesrummet
Material
Arkivet
Gåvor via Helås Intresseförening
Ryda Kyrkliga Syförening

52.800:20.400:6.600:1.200:2.950:2.200:1.795:3.700:2.100:3.000:-

Större kostnader
El
35.391:Vatten
5955:Torktumlare,Cypresser, Kyl o frys
31050:Försäkring
7.577:Avskrivning på värmepump
10.468:Årets vinst är 20.467:03 + testamentslegat 150.000:- = 170.467:03
I övrigt hänvisas till den specificerade resultat och balansräkningen.
Grunden för byggnadens fortsatta användning är att den används intensivt.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som deltagit i verksamheter och som hyrt Amandas hus,
tack till alla som visat sin generositet med egna resurser i form av gåvor och arbetstid,
alla som städat och skött om huset invändigt.
Alla som hjälpt till och skött om huset utvändigt,
alla som hjälpt till, med Valborgsmässofirande, Gubbdagis o tjejträff och Julfest.
Utan era insatser fungerar inte verksamheten.
--------------Verksamhetsplan
Verksamhet
Styrelsen har förutsatt att verksamheten kommer att fortsätta som under 2012. Styrelsen föreslår
ingen förändring av verksamheten.
Underhållsbehov
Takproblematiken
Vid årsmötet 2012 önskades en limit på kostnaden, och den fastställdes till 100.000:-.
Vid samtal med Stefan Johansson, så räcker inte det. Styrelsens förslag är att vi nu byter resterande
tak. Styrelsen förslag är löpande räkning, d.v.s. timdebitering. Byggmästaren är välkänd, och vi har
ekonomiska förutsättningar. Styrelsen är enig i sitt förslag och är övertygad om att anbudsförfarande
blir dyrare än timdebitering.

För målning av vindskivor, inoljning dörrar, kittning och målning av fönster. Staketbygge .
Läggning av cementplattor runt huset, för att sedan kunna grässå grusgångarna behöver vi folk.
Styrelsen föreslår som arbetsdagar:
Tid 9-12
6/4 med reservdag 13/4
20/4 med reservdag 4/5
Därutöver behöver vi folk för att spara tid för att riva och bortforsla takpannor.
Styrelsens förslag till budget för år 2013
Styrelsen lägger ingen budget för år 2013 Nödvändiga kostnader måste ändå betalas och vi har en
relativt stabil intäktssida, och god likviditet.
Styrelsens förslag till uthyrningshyror (Förändring se nedan)
Stora salen
400:Lilla salen
200:Avlånga rummet
100:Avlånga, vid uthyrn. till Data Lan
Stora + lilla salen
550:Dukar vita, st
100:Dukar kulörta, st
40:Uthyrning för hemmabruk:
Bord, st
20:Stolar, st
5:Helås 2013-03-09
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200:- förslag.

